
' Încheierea vizitei președintelui
REPUBLICII ARABE EGIPT,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
Vizita oficială de prietenie 

efectuată în tara noastră, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, de 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, 
și doamna Suzanne Mubarak 
s-a încheiat sîmbătă, 11 sep
tembrie.

Noul dialog româno-egiptean 
la nivel înalt, înțelegerile con
venite cu acest prilej se în
scriu în contextul relațiilor tra
diționale de prietenie statorni
cite între țările și popoarele 
noastre, ca un moment deose
bit de important în dezvoltarea 
colaborării pc multiple planuri 
dintre România și Egipt, in in
tensificarea conlucrării lor pe 
arena internațională.

Solemnitatea plecării distinși
lor oaspeți a avut loc pc aero
portul Otopeni, unde erau ar
borate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Arabe Egipt. Pe 
froniispiciul aerogării se aflau 
pc-betele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed Hosni 
Mubarak, încadrate de drape
lele de slat ale celor două țări. 
Pe mari pancarte, în limbile 
română și arabă erau înscrise 
urările : „Trăiască pacea, prie- 

’ tenia și colaborarea dintre toate 
popoarele lumii !“, ,,Să se dez
volte relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Arabă Egipt, în interesul am
belor popoare, al cauzei păcii, 
securității și cooperării în în
treaga lume !“

într-o atmosferă caidă, prie
tenească s-a desfășurat ceremo
nia plecării oaspeților egipteni. 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Arabe Egipt 
și Republicii Socialiste Româ
nia, în timp ce, in semn de 
salut, au fost trase 21 de sal
ve de artilerie. Președinții

Nicolae Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak au salutat dra
pelul de stat al Republicii So
cialiste România și au trecut 
in revistă garda de onoare.

în continuare, președintele Re
publicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, și doamna 
Suzanne Mubarak și-au luat 

tovarășii 
Ștefan 

Ludovic 
Oprea,

rămas bun de la 
Constantin Dăscălescu, 
Voitec, Ion Dinei, 
Fazekaș, Ghcorghe 
Gheorghe Pană, Ștefan Andrei, 
Suzana Gâdca, Ana Mureșan, 
de la celelalte persoane oficiale 
române aflate Ia aeroport.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat rămas bun de la 
oficialitățile egiptene care l-au 
însoțit pe șeful statului egip
tean în vizita în țara noastră.

La scara avionului, președin
ții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak și-an 
string cu căldură mîinile, s-au 
îmbrățișat. Tovarașa Elena 
Ceaușescu adresează. Ia rîndul 
său, cuvinte de rămas bun 
președintelui egiptean. Cu a- 
ceeași cordialitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat ră
mas bun de la doamna Suzanne 
Mubarak.

Un grup de copii au oferit 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și președintelui Mohamed Hosni 
Mubarak, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Suzanne 
Mubarak frumoase buchete de 
flori.

Dind glas satisfacției pentru 
rezultatele pozitive ale acestei 
vizite, numeroșii cetățeni aflați 
pe aeroport au aplaudat cu în
suflețire, au ovaționat îndelung 
pentru continua dezvoltare a 
prieteniei româno-egiptene, in 
folosul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, securității și coo
perării în întreaga lume.

La ora 8,30, aeronava prezi
dențială a decolat.
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Un strălucit succes al luptătorilor români

ȘTEFAN RUSU

la Campionatele mondiale de greco-romane

KATOWICE, 12 (prin telefon), 
"ele 4 zile de întreceri de mare 
dârzenie șl dificultate din cadrul 
ediției a 23-a a Campionatelor 
mondiale de lupte greco-romane 
s-au încheiat duminică la prînz 
cu un bilanț excelent realizat de 
sportivii noștri : 5 MEDALII, din
tre care una de aur, cucerită 
de Ștefan Rusu ! Toate elogiile 
acestui excelent luptător care

Etapa a 6-a in Divizia „A" de fotbal

SPORTUL STUDENȚESC: 12 PUNCTE DIN 12!
taculos, singura victorie în

deplasare și urcă pe po

diurn 0 Dobrin învinge, în

sfîrșit, și acasă I 0 Timi-

șorenii

cele trei „europene"

Craiova și Corvinul) au

O. lonescu marchează din penalty, deschizind scorul partidei da 
simbătă, din „Regie".

0 F.C. Bihor obține, spec

la primul lor

succes 0 Modeste, sîmbă-

(Dinamo, Universitatea

obligația să se revanșeze.,

\\\\\\\\\\\\\^^^^

0 N. Zamfir, I. 
Draica ți V. An
drei, medalii de 
argint, Șt. Ne- 
grițan, medalie 
de bronz 0 E- 
chipa României, 
pe locul 3 în cla
samentul (ne
oficial) pe na-

țiuni

devine din nou campion al lumii. 
Calde aprecieri se cuvin meda- 
llaților cu argint (Nicolae Zam
fir, Ion Dralca, Vasile Andrei) șl 
celui cu bronz (Ștefan Negrl- 
șan), precum șl valorosului co
lectiv de tehnicieni condus de 
antrenorul emerit Ion Corneanu 
care l-a pregătit La un nivel su
perior pe componențll echipei 
noastre reprezentative. Tot acum 
să subliniem și importantul a- 
port al antrenorilor de la clu
burile care au dat lotului na
țional asemenea mari performeri 
(Dinamo, 
București, 
C.S.M. șl 
Botoșani).

Am fost 
tot timpul ____ __ ___
admirabili tricolori. Toți au ru
gat după finalele încheiate cu a- 
ceste rezultate de prestigiu să 
transmitem acasă marea lor 
bucurie pentru medaliile cucerite, 
recunoștința pentru condițiile ce 
le-au fost create, precum șl an
gajamentul lor de a se pregăti in 
continuare cu dăruire și pasiune 
pentru marile competiții urmă
toare, campionatele mondiale, 
europene și, îndeosebi, pentru 
Jocurile Olimpice de la Los An-

Steaua, Progresul
Farul Constanța,

Metalul Rădăuți, C.S.

în aceste zile aproape 
Împreună cu acești

Dan GARLEȘTEANU

(Continuări In pag a 4-a)
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i

NICOLAE ZAMFIR

ION DRAICA

VASILE ANDREI

Campionatele europene de box juniori

MARIAN ROTARU ȘI DORU MARICESCU 
AU CUCERIT MEDALIILE DE ARGINT

REZULTATE TEHNICE
F.C. Argeș — Jiul Petroșani 4-0 (2-0)
A.S.A. Tg. Mureș- Chimia Rm. Vîlcea 3-0 (3-0)
Dinamo - Politehnica lași 1-0 (0-0)
S.C. Bacău — F.C. Constanța 3-0 (1-0)
F.C.M. Brașov — F.C. Bihor 1-3 (0-0)
Sportul stud. - Steaua 2-1 (1-0)
„Poli" Timișoara - Univ. Craiova 3-0 (1-0)
Corvinul - C.S. Tîrgoviște 2-1 (2-1)
Petrolul Ploiești - F.C. Olt 3-1 (3-0)

ETAPA VIITOARE
simbătă 18 septembrie
Jiul Petroșani
Chimia Rm. Vîlcea
F.C, Constanța
C.S. Tîrgoviște
Steaua
F.C. Olt
Politehnica lași 
duminică 19 septembrie 
Corvinul Hunedoara
F.C. Bihor

— S.C. Bacău
— ,,Poli“ Timișoara
— F.C. Argeș
— Petrolul Ploiești
— A.S.A. Tg. Mureș
— F.C.M. Brașov
— Sportul studențesc

— Dinamo
— Univ. Craiova

CLASAMENTUL
1. SPORTUL STUD. 6 6 0 0 14- 2 12
2. Dinamo 6 4 2 0 13- 3 10
3. F.C. Bihor 6402 18-11 8
4. F.C. Argeș 6 3 2 1 12- 5 8
5. Corvinul 6 3 2 1 7- 4 8
6. S.C. Bacău. 6 3 1 2 10- 7 7
7. F.C. Olt 6 3 1 2 9- 7 7
8. A.S.A. Tg. Mureș 6 3 1 2 8- 9 7
9. Universitatea Craiova 6 3 0 3 13- 6 6

10. Steaua 6 2 2 2 8- 8 6
11. Petrolul Ploiești 6 3 0 3 7-10 6
12. Jiul 6 1 3 2 4- 8 5
13. Politehnica lași 6042 5-8 4
14. Chimia Rm. Vîlcea 6204 5-11 4
15. „Poli" Timișoara 6 1 2 3 5-11 4
16. F.C. Constanța 6114 7-19 3
17. F.C.M. Brașov 6 1 0 5 6-13 2
18. C.S. Tîrgoviște 6 0 1 5 4-13 1

GOLGETERII
7 GOLURI : Grosu — 1 din U m ; 5 GOLURI t

D. Georgescu — 1 din 11 m, Petcu (F.C. Cons
tanța) — 3 din 11 m, Nemțeanu — 3 din 11 m , 
4 GOLURI : Fl. Grigore, M. Sandu, Kun, O. 
lonescu — 2 din 11 m ; 3 GOLURI : Iordache, 
Cîrțu, Bălăci, Șoșu, Movilă, Gîngu — 1 din 
11 m, Pițurcă — 1 din 11 m, Radu n — 1 din 
11 m.

SCHWERIN, 12 (prin telefon), 
în fața unul numeros public în 
sala Sporturilor și Congreselor 
din localitate s-a Încheiat dumi
nică seara cea de a VU-a ediție 
a campionatelor euix>pene de box 
pentru juniori. La această ultimă 
fază a competiției au- fost pre- 
zenți și doi sportivi români, Ma
rian Rotaru (semimuscă) și Doru 
Maricescu (mijlocie mică). Cu re
gret trebuie să spun că ambii 
boxeri au părăsit învinși ultimele 
lor partide, dar ei au făcut totul 
pentru a transforma medaliile de 
argint, în posesia cărora erau 
încă după victoriile realizate în 
semifinale, într-un metal mai 
prețios.

în prima partidă a finalelor. 
Marian Rotaru l-a avut ca ad

versar pe sovieticul Rașit Kabl- 
rov. După o repriză de studiu în 
care nici unul dintre sportivi nu 
a riscat nimic, în cea de a doua 
Marian a plasat — datorită alon- 
jei superioare — cîteva directa 
care și-au atins ținta. Spre sfîr- 
șltul reprizei ^Kabirov a încercat 
să refacă terenul pierdut, s-a a- 
propiat de român și la „dinciul* 
ce s-a produs lui Rotaru 1 s-a 
deschis arcada. Arbitrul din ring 
Baumghardt a solicitat consultul 
medicului, iar acesta a decis o- 
prirea meciului. Astfel Kabirov

Petre HENȚ

Tn paginile 2—3. relatări de la jocurile celei 
de a 6-a etape a Diviziei „A“ de fotbal.

MARIAN ROTARU

(Continuare in vag. a 4-a)

DORU MARICESCU



Dc azi. la Palatul sporturilor șl culturii

CEI MAI BUNI BOXERI IȘI DISPUTA
TITLURILE DE CAMPIONI NAȚIONALI

în fața ediției 
campionatelor naționale 

pentru seniori. Eveni- 
______  '..-CLcțtc un interes ma
jor în rindul iubitorilor .nobi
lei arte" șl nu numai al lor. La 
startul celei mal importante com
petiții interne vor fi prezenți cei 
mai buni 8 pugiliști’ de la fie
care categorie de greutate. Se
lecția lor s-a făcut prin partici
parea tuturor boxerilor la faza 
de zonă, la turneul final avind 
acces doar cei care au tăcut do
vada unei pregătiri adecvate, a 
talentului, a calităților necesare 
unul sportiv finalist de campio
nat național.

Candidați! la titlurile de cam
pion! se află in această dimi
neață în față cu eintarul oficial, 
«pol . 
zeiță Fortuna 
ții" - C

Așadar, iată-ne 
1982 a 
de box _ 
meniul trezește un

spectatorilor care, credem, vor fi 
prezenți în număr mare încă de 
la prima gală.

Da. iată programul reuniunilor 
turneului final de la 
sporturilor și culte rii 

. " ’ ©ra 18 :
15,30 șl 18,30;

vor aștepta... cuminți ca
— a se citi „sor- 

... - să arate pe care dintre
sportivi îl are mai mult în gra
țiile ei, deoarece, cum bine se 
știe, sint probabilități ca încă 
din reuniunile preliminare să a- 
sistăm la partide ce ar putea fi
gura ca finale ale Întrecerilor. 
6ă sperăm că, indiferent de ce 
vor decide sorții, meciurile tur
neului final vor fi de bună ca
litate, vor satisface exigențele

pitală ; luni : 
ora IZ,22 ,1 , .
ora 18 : joi; ora 18 — prima gală 
semifinală ; vineri : ora 18 — a 
n-a gală semifinală ; duminică: 
ora 1? X__

In prima gală a turneului fi
nal .
la lucru pe sportivii de la cate
goriile cocoș, semiușoară și sc- 
xnimijiocie. Printre cel prezenți 
în meciurile reuniunii inaugurale 
se vor afla : Dumitru Cipere, 
Daniel Radu, Niță Robu, Gheor
ghe Oprișor, Gheorghe Brumă 
(cocoș), Florian Țârcomnicu, Vio
rel Ioana, Ion Stan, Florca Zam
fir (semiușoară), Mihai Micloș, 
Mibai Ciubotaru, 
Carol Hajnal, 
(semimijlocie). 
care categorie 
diției trecute.

Deci, la Palatul 
culturii pentru a-1 
trecere pe cei mal 
ai țării !

10 — finalele.

de box vom putea urmări

Mihai
Florin Stan, 

Marcel Mihalachc 
Primii de la fie- 
sînț

Palatul 
din Ca- 

marți : 
miercuri :

...W/WA/ VINE L

Divizia etapa a 6-a

I A FOST ZIUA BIHORULUI
I
I
I
I
I

„guri de foc“ care nu prea iartă : Grosu, Kun II,

Echipa campioană, Dinamo, a 
considerat, probabil, foarte ușor 
meciul cu Politehnica din Co- 
pou. Nu s-a trezit din... toro
peala care o cuprinsese nici după 
cele două periculoase contraata-

culoase. O 
lui ieșean 
solda cu g< 
vervă jucăl 
tervenit, da 
de pe linii

campionii e-

sporturilor șl 
urmări în în- 
bunl pugiliști

Paul IOVAN

Divizia „A“ de handbal masculin

STEAUA, ÎNVINGĂTOARE LA SCOR
IN DERBYUL DE LA TIMIȘOARA (20-11)!

a campio-Cea de a V-a etapă 
natului Diviziei „A-* la handbal 
masculin a cuprins în programul 
ei un derby de mare atracție : 
Politehnica Timișoara — Steaua, 
cîștigat net, la o diferență cla
ră, de formația bucureșteană 
(20—11). In rest, victorii ale gaz
delor, exceptând rezultatul de la 
Piatra Neamț, unde H.C. Minaur 
Baia Mare a obținui o prețioasă 
victorie în deplasare. Dar iată 
scurte consemnări de la aceste 
șase partide.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
STEAUA 11—20 (5—9). Peste 
de spectatori au venit în 
„Olimpia" să asiste la unul

3000 
sala 

__ <r__. din 
derbyurile campionatului mascu
lin de handbal, meciul în care 
se întâlneau echipele Politehnica 
din localitate și Steaua. Nu în
cape nici o îndoială că toți a- 
cești iubitori ai handbalului au 
luat loc în tribunele sălii și pen
tru a-și susține formația favo
rită, care avea de disputat o 
partidă dificilă, în compania va
loroasei echipe bucureștene Stea
ua. Aceasta din urmă a cîștigat 
la un scor concludent, dovedind 
că știe să se adapteze oricăror 
condiții și să-și impună cu fer
mitate valoarea. Prima repriză a 
întâlnirii a fost neînchipuit de 
aspră. Timișorenii au jucat foar
te „tare", încercînd să anuleze 
diferența de valoare, ce-i separa 
de adversarii lor, prin obstrucții 
și faulturi. Iată și două „mos
tre" în acest sens : Bucățea l-a 
lovit pe portarul bucureștean Ni- 
colae Munteanu, Iar Fdlker l-a... 
aleTgat La un moment dat, pe 
tot terenul, pe arbtrul C. Ște
fănescu. In aceste condiții, gaz
dele, preocupate mal mult de 
proteste la deciziile arbitrilor și 
de faultarea adversarilor, au co
mis nenumărate greșeli, anulîn- 
du-șl © bună parte din șansele 
pe care, teoretic, le aveau. De 
fapt, în această primă repriză 
■-a hotărît soarta jocului, întru
cât Steaua a rezistat presiunii 
psihologice șl șl-a văzut de joc, 
iar Politehnica a atins apogeul 
nervozității devenind o pradă 
ușoară. Mal frumos și mai spor
tiv (de la distantă, însă...) a fost 
duelul dintre portarii Nicolae 
Munteanu (Steaua) și Alexandru 
Buligan (Politehnica), duel cîști
gat de bucureștean, deși ambii 
au evoluat excelent. Au marcat : 
Jankovici 4, Folker 3, Feher, DI- 
liță, Bucățea și Ionescu — Poli
tehnica, Dumitru 5, Berbece 5, 
Stingă 4, Ghimeș 2, Drăgăniță 2, 
Nicolae 2 — Steaua. Au arbitrat 
foarte bine VI. Cojocaru și C. 
Ștefănescu, ambii din Craiova.

Hristache NAUM
DINAMO BUCUREȘTI — UNI

VERSITATEA CRAIOVA 33—20 
(17—11). Un joc cu multe goluri, 
cu o prestație mai bună a dina- 
moviștilor bucureștenl (a căror 
echipă se... „încheagă" de la joc 
la joc !) șl cu o replică curajoa
să șl nu de puține ori calitativ 
ridicată a craiovenilor (minus 
faulturile — rare, dar... aspre!). 
Cu alte cuvinte, un meci plăcut 
de urmărit, în care a existat un 
echilibru de forțe doar în pri
mele 10 minute, după care forța 
de finalizare a dinamoviștilor (în 
mare vervă, Dogărescu) și si
guranța lor îa apărare, ca și lip
sa de eficacitate a craiovenilor 
(au ratat 5 din cele 9 aruncări

j

de la 7 m...) au------- _
jul învingătorilor să crească în
cet, dar sigur. Au marcat : Do
gărescu 7, Roșea 6, Grabovschi 
6, Tase 5, Matei 3, Georgescu 2, 
Jianu 2, Oprea și Becicheri — 
Dinamo, Agapie 6, Dumitru 4, 
Cornea 3, Prică 3, Bărcan 3, Do- 
beanu — Universitatea. Au con
dus cu unele inexactități I. Ma- 
noliu și St. Ocneanu, ambii din 
Sibiu, (c.a).

RELON SAVINEȘTI — II.C. 
MINAUR BAIA MARE 21—25 
(9—11). Joc frumos, cîștigat pe 
merit de oaspeți, care au de
monstrat că sînt în 
de formă. Gazdele au 
bine (3—0, 4—1), după
cedat în fața siguranței 
a acționat în atac și 
formația băimăreană. Au 
Zaharia 8, Samson 5, ' 
Marin 2, Petre 2, Zamfir 
Ion, Mironiuc 9, M. Voinea 5, N. 
Voinca 4, Boroș 4, Haberpursch, 
Porumb, Flangea — H.C. Minaur 
Baia Mare. (Luca CEZAR — co
resp.).

CONSTRUCTORUL C.S.U. ORA
DEA — C.S.M. BORZEȘTI 28—22 
(12—8). Victorie pe deplin‘meri
tată, obținută la capătul unuii 
meci de factură modestă. Dife
rența de- scor putea fi mai ma- 

dar orădenii au ratat enorm, 
impresionat neplăcut gradul 
indisciplină care a dominat 
teren. De pildă, în mim. 39 
dictat o triplă eliminare la

făcut ca avanta-

_ au
ascensiune 

început 
care au 
cu care 
apărare 
marcat:

Cosma 3, 
Re-

re, 
A 
de 
în 
s-a 
oaspeți (Blaj, Berbecaru, Bucioa- 
că) pentru proteste și atitudine 
ireverențioasă față de arbitri. Au 
marcat : Zamfirescu 5, Tîmice- 
riu 4, Popa 4, Croitoru 4, Ka- 
pornay 4, Vrănău 3, Halmagy 2, 
Mircea, Tudor — Constructorul, 
Berbecaru 4, Gîrlescu 4, Blaj 3, 
Smerea 3, Bucioacă 3, __
3, Pintilie 2 — C.S.M. (P. L(J- 
RINCZ — coresp.).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
DINAMO BRAȘOV 19—11 (11—5). 
Prestație bună a echipei gazde 
(s-a evidențiat în special porta
rul Omescuj și, ded, victorie pe 
deplin meritată. Au înscris : 
Deacu 8, Kolleth 3, Pascu 3, Je- 
nea 2, Vojtilă 2, Istode 
structorul, Andreescu “ 
Mintiei 2, Nicolescu, 
Miele — Dinamo. (I. 
coresp.).

INDEPENDENȚA 
MIRȘA — ............
CLU J-NAPOCA 25—18 (12—7).
Prima Infringer e a clujenilor, 
care au întâlnit la Sibiu o echi
pă în formă de zile mari. Au 
marcat : Matei 9, Birt al an 5, Pa- 
raschiv 4, Kicsid 3, Tîlvîc 2, 
Stockl, Rău — Independența, Tă
tara 4, Avram 4, Bădosu 3, Pe
tru 3, Pop, Moldovan, Pall, Jur- 
că — Universitatea. (M. VER- 
ZESCU — coresp.).

Ciocîrlan

Con-
3, Bota 3, 
Chicomban, 
IOANA —

CARPAȚI
UNIVERSITATEA 

25—18
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CUPA CIBO"

• DIN PARTEA F.R. 
JUDO. Cursul de perfec
ționare a antrenorilor de 
judo, programat să se 
desfășoare în zilele de 
14—17 septembrie 1982, 
la Tîrgoviște. ae amînă 
pentru perioada 28 sep
tembrie — 2 octombrie, 
în aceeași localitate.

în cea de a XlX-a ediție a 
cursei cicliste dotată cu „Cupa 
CIBO" s-au desfășurat încă trei 
etape. Sîmbătă dimineața, pe ruta 
Bod — Helchiu — Codlea — Rîș
nov — Predeal — Brașov, 73 km, 
a fost o etapă de fond atractivă 
care, în final, a dat cîștig de 
cauză diinamovistuilui C. Căruța- 
șu, cronometrat cu lh55:58 ur
cat în același timp de Traian 
Sîrbu, la 7 secunde de M. Ro
mașcanu (Dinamo) și Gheorghe 
Butaru de la Metalul Plopeni. 
Meritul în această etapă li re
vine însă dlnamovistului M. Ro
mașcanu, care pe serpentinele de 
la Pîrîul Rece spre Predeal, 
unde a fost un punct de căță- 
rare cîștigat de el, a Inițiat fuga 
din plutonul care se menținuse 
compact aproape 50 km. în du- 
pă-amiaza aceleiași zile s-a des
fășurat proba de contratimp in
dividual (16 km), pe șoseaua 
Ilelchiu — Codlea, care s-a sol-

Intr-o etapă in care ..europenele" noastre nu numai că 
nu s-au... plimbat cu anticipată detașare, ținînd cont de 
valoarea modestă a adversarelor lor, dar chiar au dus-o 
greu, neașteptat de greu (craiovenii, să auzi și să nu crezi, 
fiind surclasați de „Poli", o echipă care pînă sîmbătă nu 
reușea nicicum să se găsească), ‘ 
mirație 
plaudat .. ___ , ... _ __ _ .
Echipa antrenată de fostul fundaș Staicu Joacă pe atac 
(are și ‘ *. . ...
Nedelcu etc.), dar remarcabil este faptul că joacă foarte 
spectaculos și foarte eficient. Și iată că Oradea, oraș cu 
mare și renumită tradiție fotbalistică, este pe cale să re- 
Innoade această tradiție, ceea ce ar prinde bine nu numai 
iubitorilor de pe Crișuri ai acestui joc, ci și fotbalului 
nostru, în general, care caută mereu valori. Că vor veni 
(și) din Bihor valori autentice, nu se va supăra nimeni, 
dimpotrivă, ne vom bucura cu toții. Le așteptăm.

Revenind la formațiile (de „A") care ne vor reprezenta 
miercuri In turul I al cupelor europene, înțelegem că ele 
se pot prevala de... ideea repetiției din campionat pentru 
partidele oficiale internaționale. S-o spunem însă limpede : 
„repetițiile" de sîmbătă au fost foarte neconvingătoare 
(măcar de ar fi folositoare). Craiova a pierdut cu scor de 
forfait, campionii — de nerecunoscut! — s-au chinuit rău 
de tot cu ieșenii (a lipsit, este adevărat, Augustin, „care 
trage adeseori după el toată formația", dar toți ceilalți ti
tulari erau în teren), și dacă arbitrul Ștreng ar fi ținut 
seama, în min. 81, la înscrierea golului dinamovist, de 
semnalizarea tușierului său (semnalizare pe care a văzut-o 
toată lumea, doar Ștreng nu a vrut s-o vadă), scorul ar 
fi rămas 0—0 ; după cum hunedorenii, cu atîția oameni de 
lot, abia-abia au întrecut, acasă, „lanterna" cu 2—1.

Ce spun aceste fapte ? Spun mai multe, dar spun mai 
ales că antrenorii, conducerile tehnice ale celor trei echipe 
au N motive + 1 (cel reieșit sîmbătă în evidență) să pri
vească cu sporită atenție partidele de miercuri. Clopoțelul 
de alarmă a sunat... In fiecare sezon de toamnă, ambasa- 
doarele fotbalului românesc de club promit solemn : „La 
anu’ să ne vedeți !“ Ei bine, acest „la anu’“ începe pentru 
ele miercuri, cînd se încheie anul vorbelor și începe ora 
faptelor. Succes I

„ll“-le cure a stârnit ad-
— de aproape (sportiv, publicul brașovean l-a a- 
cu dărnicie) sau de la distanță — a fost Bihorul.

Marius POPESCU

Văetuș (nr. 
singurul gol

16), intr-o altă fază decît aceea 
al partidei Dmamo Politehnica

Fote

din minutele 12 șl 
Nemțeanu, 

_ ' lui
n-au reușit in înscrie.

curl ieșene.
14, cînd Romilă și 
scăpați singuri spre poarta 
Moraru, ____
Sigur, dinamoviștii au continuat 
să domine, dar șl să joace lent 
și relaxați, considerlnd că, ori
cum, pînă la urmă 
dea în poarta lui 
că Bucu s-a opus 
mingile expediate 
Stredie (min. 24) și

golul va că-
Bucu. Numai 
inspirat la 

cu capul de 
_______x_____  D. Georgescu 
(min. 27 și 28). Doar Orac l-ar* 
fi putut învinge, în min. 32, a-* 
tunel cînd a executat puternic o 
lovitură liberă 
balonul trecînd 
cîțiva milimetri 
din stingă.

Gazdele au revenit mult mai 
decise de la vestiar și au obli
gat echipa ieșeană să-și stringă 
și mai mult rîndurile în fața . 
porții lui Bucu, pentru contra- 
lovituri rămînînd disponibili 
Nemțeanu și Cloacă, vlrfurl har
nice, destul de rapide și perl-

de la 18—19 m. 
cu adevărat la 
pe lingă stâlpul

CIND CORNERELE SINT VALORIFICATE...
PETROLUL PLOIEȘTI 
F.C. OLT

3 (3)
1 (0)

bun ; timp
25 000. Șu-

Stadion Petrolul ; teren 
frumos ; ipectatori — cca. 
turi : 12-6 (pe poarta : 9—2). Corne
re : 12—2. Au marcat : '
21), CAȚOI (autogol, min. 28), MA
RI CA (din penalty 
PIȚURCA (min. 55).

PETROLUL : Haralambie — Bratosin 
(min. 80 Lazâr), Stanciu, EUTUFEI, 
Toma — Ștefănescu (min. 80 Grig ore), 
Cojocaru, PAN CU - MARI CA, Sima- 
ciu, LIBIU.

F.C. OLT : Arîciu (min. 3 Anghel) 
— Bârbulescp, lonașcu, Bumbescu, 
Matei — ȘOARECE, Câțoi, Rotaru — 
State (min. 58 Prepeliță), lamandi, 
PIȚURCA.

A arbitrat bine M. Axente (Arad); 
la linie : I. Velea (Craiova) și M. 
Constantinescu (București).

Cartonașe galbene : PANCU. 
Trofeul

țe : 8-1

BUTUFEI (min.

min. 45) ți

Petschovschi : 10. La speran- 
(4-1).

că F.C. Olt va con- 
cu portarul de re-

La o 
fața sa 
riciu

fază fierbinte în supra- 
de pedeapsă, pitarul A- 

se accidentează chiar in

SURPRIZA DE
Surpriza etapei s-a produs 

stadionul de lîngă Timpa. 
12 000 de spectatori au găsit 
ria să-1 aplaude pe oaspeți - la 
ieșirea de pe teren, dar au ple
cat dezamăgiți de comportareâ . 
echipei favorite. Și cum înce
puse jocul, F.C.M. Brașov putea 
încheia — practic — conturile 
în min. 20 (da. in min. 20!), cînd 
scorul putea fi 3—0 sau 4—0, dar 
în min. 4, din lovitură liberă e- 
xecutată de Bența, balonul a lo
vit bara; în min. 13 Lăcătuș a 
ratat de la 10 m; în min. 14 
fundașul Anghel a expediat ba
lonul de la 35 m în transversală, 
iar Batacliu s-a încurcat cînd 
să reia în gol, pentru ca în min.

LA CICLISM

pe 
Cei 
tă-

dat cu victoria brașoveanului 
Antal (CIBO), cronometrat 
22:22.2, urmat de dinamoviștii I. 
Gancea 23:44,0 șl M. Romașcanu 
cu 23:26,4. Duminică, pe un tra
seu Bod — Helchiu — Codlea — 
Făgăraș și retur (131 km), a fost 
o cursă atractivă doar pe ultimii 
20 km, în care s-au desprins di
namoviștii C. Niculae și M. Ro
mașcanu, care au trecut în a- 
ceastă ordine 
după 3h30:08.
condus de A. Antal, a sosit după 
1:02. După patru etape, in cla
samentul general conduce Traian 
Sîrbu. Luni are loc etapa a 5-a, 
pe un traseu extrem de frumos, 
dar deosebit de dificil, Bod — 
Helchiu — Codlea — Rîșnov — 
Fundata — Rîșnov — Poiana 
Brașov (90 km), cu sosire în ju
rul orei 12,30 pe stadionul din 
frumoasa Poiană a Brașovului. 
(C. GRUIA — coresp.)

A. 
cu

linia de sosire, 
Plutonul mare,

Sigmlrean ( 
o grea înce 
o periculoas 
Nemțeanu * 
(min. 7C

NtA

min. 3, astfel 
tinua meciul 
zervă. Nu putem afirma cu cer
titudine că alta ar fi fost evo
luția scorului 
între 
însă, că toate mingile aeriene și, 
mai ales, loviturile de colț au 
stârnit panică la poarta lui 
Anghel. Dealtfel, în urma execu
tării a două cornere Petrolul 
s-a și departajat de adversara 
sa, decizînd, practic, partida încă 
din prima repriză. în min. 
Marica execută o lovitură 
colț de ne dreapta, mingea în- 
tîlnește bara transversală șl fun
dașul central BUTUFEI, căpitanul 
echipei ploieștene, sîmbătă li
nul dintre cei mai buni jucă
tori de pe teren, reia în gol din 
apropiere I—0. în min. 28, lovi
tura de colt este executată de pe 
partea opusă, Libiu — alt ju
cător petrolist rare a făcut o 
partidă excelentă — trimite balo
nul cu capul în bară șl CATOT, 
vrînd să-1 degajeze de pe linia 
porții, îl introduce in gol: 2—0 
pentru Petrolul. Trei minute mai 
târziu, un alt corner era cît p-aci

l dacă ar fi rămas 
buturi titularul, cert este,

LA BRAȘOV

21, 
de

să se soldele cu un alt gol, si
tuația fiind, însă. Irosită de 
Pancu. Cînd mai erau puține se
cunde pînă la sfirșilul primei 
reprize, Libiu face o cursă sen
zațională de la centrul tere
nului, trecînd dc trei adversari 
și este 
ul este
3—0.

După 
handicap prin PIȚURCA, care a 
trecut cu ușurință de apărarea 
adversă și a înscris Ia primul 
șut pe poartă al echipei sale.

faultat in careu. Penalty- 
transformat de MARTCA:

pauză, oaspeții reduc din

Paul SLAVESCU

IN SFIRȘIT, „S-A
Timișoara fotbalistică și-a des

crețit fruntea pentru prima 
oară în acest campionat. într-un 
meci de care s-a temult mult, 
cele două puncte pierdute acasă 
(în etapele precedente), amplifi-

F.C.M. BRASOV
F.C. BIHOR

1 (0)
3 (0)

20, după un „slalom" reușit, Șu
lea să nu mai poată suta doar 
de la 7 m. In min. 23 a venit 
„contraatacul — avertisment" al 
oaspeților, cînd Grosu a trimis 
cu capul balonul în bară, jocul 
s-a mai echilibrat șl repriza s,-a 
încheiat cu scor alb, deși supe
rioritatea brașovenilor fusese e- 
videntă pe toate planurile: 8—1 
la șuturi, 6—1 pe poartă, 3—0 
la cornere și... 2—1 la bare.

„Nori negri" aveau să se a- 
bată după pauză spre poarta 
gazdelor, deși LĂCĂTUȘ a În
scris In min. 47, cînd portarul 
Albu respinsese greșit balonul. 
Oaspeții încep să evolueze dezin
volt, mal întâi cu contaatacuri

TURNEUL INTERNAȚIO
NAL FEMININ DE ȘAH 

DE LA TIMIȘOARA

foarte 
_ ______ _ ______ _ __ specta
tori - ci-rca 12.000 Șuturi t 14-8 (pe 
poarta : 8—7). Cornere : 8-4. Au 
marcat : LĂCĂTUȘ (min. 47), respec
tiv GROSU (min. 52 din 11 m) , 
MUREȘAN (min. 60) fi KUN (min. 
88).

F.C.M.
Pa nache, 
(mim. 66 
(min. 46 
Batacliu,

F.C. '
Biszok, 
KUN, 
Pâu), 
caș).

A arbitrat foarte 
rescu (Buzâu) ; la 
tari T. Cruceanu (Tecuci) șl V. Curt 
(Medgidia).

Cartonașe galbene : BENȚA, ALBU, 
KUN, NAGHI.

Trofeul Petschovschi : 8 ; La spe
ranțe : 3-0 (1-0).

Stadion Tineretului ; 
bun ; timp frumos, călduros ;

teren

BRAȘOV : Popa — Anghel, 
Naghi, Bâlan — Popescu 
Ciobanu), Șulea, Gherghe 
Chioreanu) — LĂCĂTUȘ, 

Bența.
BIHOR : ““
Nițu - 

Dosza -
GEORGESCU

Albu — KISS, Zare, 
Mureșan, GROSU, 
Dianu (min. 88 Lu- 

(min. 52 Pus-

bine C. Teodo- 
llnie : cu ezi-

După disputarea a 4 runde, 
în turneul internațional femi
nin de șah de la Timișoara 
conduce reprezentanta țării 
noastre Dana Nuțu-Terescenco 
cu 3 puncte. Ea a cîștigat în
trerupta din runda a 2-a cu 
marea maestră Hanna Erenska, 
a învins-o în runda a 3-a pe 
Ligia Jicman și a remizat cu 
Eleonora Gogâlea în runda a 
4-a. O 
Tunde Csonkics cu 2’A 
Petra Feustel 2V2 p., 
Lcmaciko 2 p. (1) și un pluton 
de 4 jucătoare care au reali-, 
zat 2 puncte : Tereza Stadler, 
Eleonora Gogâlea» Maria Grosch 
și Gertrude Baumstark.

urmează în clasament
P (1). 

Tatiana

tăioase, bine organizate, apoi să 
domine autoritar. Au egalat în 
min. 52, cînd Georgescu i-a 
driblat pe fundașii centrali și 
pe portarul Popa, dar acesta l-a 
faultat, pentru a evita golul, fault 
care s-a soldat cu grava acciden
tare a lui Georgescu (internat la 
Spitalul din Brașov cu fractură 
de tlbie) și penaltyul a fost 
transformat de GROSU. MURE- 
ȘAN și KUN (min. 60 și 88) au 
consfințit superioritatea blhore- 
nilor, perioadă în care Dianu și 
Kun (min. 63 și 66) au ratat alte 
situații bune, în timp ce brașo
venii au înscris un gol nevali
dat pentru că balonul ieșise din 
teren înaintea centrării, iar 
Chioreanu ratase in min. 70, la
mentabil, ilustrînd degringo’ada 
în care se afla echipa sa.

Constantin ALEXE

Un 4—0 f3 
rea piteștenl 
tat prima lo. 
teren proprl 
nat, spre sa) 
arhiplin. Des 
târziu fată 
cuiul, abia In 
șui Tulpan 
prafața de 
faultat de b 
la 11 m i 
cu siguranță 
atunci, ataci 
argeșenilor i 
manentă del 
Petroșani, da 
măiestrie la i 
(min. 7) șl 
balonul exp< 
21) a întâlni 
oaspeții, pe 
tat o mare 
min. 29, cîi 
șutat din in 
Cristian a r< 
dificultate. I 
a fost mat 
(min. 38), ca 
lentă pasă 
Iovăncscu, i 
șl a înscris 
trei minute 
reluase balon 
gă poarta g

După pau2 
resc avantaji 
NEAGU (m 
să trimi , u* 
trat de Nici 
propria-i poa 
minute, am

SPART
cînd stressul 
trenorii Ion 
ma Dobindă 
cent în dreptu 
lui „Poli." P 
bine, victorii 
neașteptat t< 
min. 12 (ce 
BOC A NICI a b 
65 (GIUCHIC 
culoasă în i 
min. 82 (AN( 
T. Nicolae). 
tîmplate în 
fi altul. Că 
mal avut oc 
4 — Bocănii 
oingur cu p 
fără; min. 3S 
șutul de gol 
43 — interve 
tură a lui Pă 
lui Ungurean 
șan (ce activ 
de Bălăci, șu 
Moiseț Și ai 
rile Iui Angh 
Clrțu (min. I 
pea peste pc 
(min. 72) șl 
(min. 77). Ia 
faze in can des 
notă de spe 
meci fără vi 
scăderi de r 
mai multe fa 
de Politehn

TREI
De cum a 1 

dele s-au 
constănțenilor 
proape tot tin 
spre poarta 
ții, cu o forn 
tulari, fac faț 
tuației și, d 
rioadă în care 
nu-și găsea < 
reușește să c 
ceasta s-a întf 
MOVILA a lu 
o acțiune și : 
jos, Ia colț, 
Costaș, care, 
putut intervei 
ză în con tini 
dar ratările s 
de marcaj i 
pînă la pauzi



DINAMO 
POLITEHNICA IAȘI

1 (0)
0 GAZDELE - MAI INCISIVE

taru- 
jutea 

în 
in- 

alvat 
care

rcat

Stadion Dinamo : teren foarte bun; 
timp frumos ; spectatori — circa 
12 000. Șuturi ; 20-5 (pe poartă : 
5-2). Cornere : 11-3. A marcat : 
VAETUȘ (mia. 81).

DINAMO : Moraru — I. Marin, 
Dinu, Nicolae, Stredie — MULȚESCU, 
Drag nea (min. 68 ȚALNAR), CUSTOV 
— lordache, D. Georgescu (min. 56 
Văetuș), ORAC.

POLITEHNICA : BUCU - Sigmirean, 
URSU, B. GRIGORE, Ciocirlan (min. 
83 Munteanu) — Romilâ, Gheorghiu, 
Simlonaș — Radu (min. 76 Pave liuc), 
NEMJEANU, Cioacă.

A arbitrat slab O. Ștreng (Ora
dea) : la linie : S. Pantelimonescu 
(Ploiești) șl, cu greșeli, M. Ludoșan 
(Sibiu).

Cartonașe galbene : CIOCIRLAN, 
CIOACA.

Trofeul Petschovschi : 10 ; La spe
ranțe î 3—2 (2—1).

3U

is la 
u cu 
itată. 
**che

le de șut, au ratat și ei des
chiderea scorului. Șl iată că 
In min. 81, Ia o centrare a lui 
Țălnar, tușierul S. Pantelimo
nescu a ridicat prompt fanionul 
semnalizînd ofsaid șl, deși a ră
mas cu el sus, O. Ștreng l-a 
Întors spatele, n-a luat în consi
derație semnalizarea, VAETUȘ a 
marcat și golul a fost validat, 
cu toate insistențele jucătorilor 
Ieșeni de a-1 face pe „central" 
să se consulte cu tușierul !

Zi slabă a dlnamoviștilor? Tot 
ce-i posibil. Numai că vine Dukla 
și Dukla nu-1 Politehnica Iași...

Laurențiu DUMITRESCU

i2-lea PITEȘTE AN!
avoa- 
epur- 
r, pe 
npio- 
adion 
rodus 
i jo- 
înda- 

su- 
fost 

a de 
mată 
Pînă 

ale 
per- 

i din 
js cu 
?eanu 
, iar 
(min. 
timp, 

i ra
il, In 
l a 
1 
jă cu 
enilor 
JRCU 
exce- 
le la 
careu 
i. Cu 
'tfeagu 
e lin-

mă- 
ul lui 
vrînd

F.C. ARGEȘ 4 (2)
JIUL PETROȘANI 0

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp
frumos ; spectatori — circa 15.000,
Șuturi : 16-8 (pe poartă : 9-3). Cor
nere { 6-3. Au marcat : RADU II
(min. 33, din 11 m), TURCU (min. 
38), NEAGU (min. 55 - autogol) șl 
MOICEANU (min. 60).

F.C. ARGEȘ : Cristian — M. Zamfir, 
STANCU, Cîrstea, Tulpan - BADEA. 
Moiceanu, IOVANESCU (min. 64 
Dobrin) - TURCU (min. 64 Jurcâ), 
Radu II, NICA.

JIUL : CAVAI - P. Grigore, Rusu 
(min. 59 Dina), Vizitiu (min. 46 
Sălăjan), Stana — Sumulanschî, Var
ga, M. Marian, Neagu — LASCONI, 
Băluță.

A arbitrat bine M. Neșu ; la Hote; 
C. Pădurar iței (ambii din Oradea) 
și Cr. Maghiar (București).

Cartonașe galbene : M. MARIAN, 
VIZITIU, NEAGU, M. ZAMFIR.

Trofeul Petschovschi t 10 ; La 
speranțe : 5-1 (1—0).

cet
iri 

cinci 
;ol de

cbinogramă : cursă Nica, În
cheiată cu o centrare pe jos, 
care i-a oferit lui MOICEANU 
prilejul să înscrie spectaculos. 
Un scor care oglindește fidel ra
portul de forțe. Jiul — în rol de 
sparrinq-partner — prezentîndu-se 
inexplicabil de slab.

•Gheorghe NERTEA

d an- 
1 To- 
s re- 
pulsul 
i ieșit 

scor
In 
și 

, min. 
pecta- 
și In 
sa lui 
le în- 

?utea 
./ au 
min. 
mic, 

ză a- 
e viază 

min. 
și na- 
trarea 
- Cri- 
lansat 
m în 
rată-

53), 
mln- 

Manea 
mescu 
atitea 
dat o 
unui 

și cu 
cele 

alizate 
reușit

„POLI" TIMIȘOARA 3 (1)
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion „1 Mai“ ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori - 
circa 30.000. Șuturi : 19-7 (pe poar
ta ■ 0—4). Cornere : 7-8. Au mar
cat : BOCANICI (min. 12), GIUCHICI 
(min. 65) și ANGHEL (min. 82).

POLITEHNICA : Moise - Șunda, 
Păltinișan, ȘERBĂNOIU. LEHMAN - 
MANEA, Vlâtănescu, Palea (min. 70 
Cîrciumaru) — ANGHEL, Bocânici 
(min. 80 T. Nicolae), GIUCHICI.

UNIVERSITATEA : Lung - Negrilă, 
■TiPihol, Ciupitu, Ungureanu - Țiclea- 
nu (min, 67 Irimescu) Donose, Bălăci 
— Geolgău, Cămătaru (min. 46 
CRIȘAN), Cîrțu.

A arbitrat bine Al. Mustățea (Pi
tești) ; la linie : A. Gheorghe (P. 
Neamț) și C. Gheorghe (Suceava).

Cartonașe galbene t ANGHEL. 
Trofeul Petschovschi : 10 ; La spe

ranțe : 1—2 (0-0).

să-și strîngă rîndurile, să-și de
pășească net — în mod surprin
zător — adversara la capitolul 
disciplină tactică, combativitate, 
acțiuni individuale reușite și 
chiar pregătire fizică. Ce s-o fi 
întîmplat însă cu Universitatea, 
ai cărei jucători au fost fie Ira
scibili, fie apatici sau obosiți ? 
Circumstanțe pot avea doar se- 
lecționabilii din meciul cu Sue
dia.

Stelian TRANDAFIRESCU

FOARTE FRUMOASE
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Imediat după reluare însă, 
chiar în min. 46, scorul se mo
difică grație aceluiași MOVILA, 
care a reluat splendid In plasă, 
cu capul, din plonjon, centrarea 
lui Chitaru. Și din nou ocazii du
pă ocazii pentru Sport club, ra
tate de Chitaru, I. Solomon șl 
Movilă, dar și două lovituri li
bere executate de Gache (min. 
64) și Petcu (min. 68), foarte 
periculoase, apărate cu dificultate 
de Mangeac. Finalul partidei 
marchează un ușor echilibru de 
forțe în teren. Totuși, in min. 88, 
va fi 3—0 prin golul Iui ȘOSU, 
marcat cu un șut de o rară 
frumusețe, din afara careului, la 
vinclu.

Mihai IONESCU

De-abia începuse partida șl o 
decizie viu controversată a ar
bitrului Igna avea să influen
țeze decisiv desfășurarea șl dez- 
nodămîntul acesteia. Era minu
tul 4 de joc cînd, la o centrare 
venită de pe partea dreaptă, 
Iorgulescu a reluat mingea cu ca
pul șl a trimis-o în direcția spre 
care țișnise M. Sandu, dar vlrful de 
atac al gazdelor n-a mal putut 
interveni, căzînd In careul stellst 
Împreună cu fundașul central al 
echipei oaspe, FI. Marin. Ur
mărind traiectoria înaltă a balo
nului ajuns la Iorgulescu șl re
luat de acesta, nu am sesizat 
prompt cele întîmplate In același 
moment clțiva metri mai Încolo 
cu M. Sandu. A fost necesar 
Să urmărim noi inșine reluarea 
pe micul ecran a fazelor respec
tive pentru a înclina să-l dăm 
dreptate arbitrului Igna, care a 
apreciat că atacantul Sportului 
fusese faultat și — In consecin
ță — a dictat penalty, transfor
mat apoi de OCTAVIAN IO
NESCU.

După acest prim gol, studenții 
șl-au mai creat două reale o- 
cazll de a-și mări avantajul (ra
tate însă de M Sandu — min. 
18 șl 28), dar o Impresie mal 
bună în această primă repriză 
a lăsat-o jocul stellștllor, care — 
permanent impulsionați de Ba- 
llnt, slmbătă cel mal bun jucă
tor de pe teren — au combinat 
foarte frumos și au întreprins 
frecvente acțiuni ofensive (do
vadă fiind și datele din caseta 
tehnică), rămase totuși fără e- 
fect fie din cauza finalizării de
fectuoase, fie datorită promptelor 
Intervenții ale portarului Spe- 
riatu. Militarii au revendicat 
șl un penalty, în mfai. 21, arbi
trul (a cărui prestație a fost sub 
așteptări) a apreciat că infrac
țiunea s-a produs In afara ca
reului.

MAI PERICULOASA, „LANTERNA"
Chiar dacă Andone a rupt mu

gurii unul rezultat-surpriză, 
slmbătă stadionul din Hunedoa
ra n-a dus lipsă de surprize. 
Prima dintre ele (plăcută) a 
censtitult-o Îndrăzneala „lanter
nei”, susținută de o riguroasă a- 
șezare In teren șl un angaja
ment In joc relevant ; iar a 
doua (neplăcută) a fost furni
zată de Corvlnul, prin Jocul său 
apatic, stereotip, fără inventivi
tate. In primele 20 de minute 
spectatorii s-au frecat la ochi, 
credem, de zeci de ori, nevenln- 
du-le să creadă ce se Inttmplă 
la poarta Iul Ioniță, unde ttrgo- 
viștenll se jucau, pur șl simplu, 
eu ocaziile, cu punctele In ultimă 
Instanță. Doar lipsa de experien
ța a lui Petre (min. ? — „cap” 
din 6 m peste bară) șl V. Radu 
(min. 3 — a scăpat singur spre 
poartă, dar ...s-a întors ; min. 7 
— Iu ft In careul mic, doar cu 
Ioniță în față) l-a scutit pe 
băiatul de la tabela de marcaj să 
caute plăcuțele cu primele trei 
cifre. în min. 17, inevitabilul 
Insă se produce, cînd anonimul, 
dar ambițiosul PETRE a șutat 
necruțător de la 20 m, sub trans
versală. Golul nu-i trezește, to
tuși, pe hunedoreni, care con
tinuă să combine la infinit, ul- 
tînd parcă unde este poarta. 
Abia în min. 31 înregistrăm o 
schimbare de optică : Vrînceanu 
refuză combinația excesivă, a- 
vansează și de la marginea ca
reului de 16 m, șutează puternic, 
egalînd. Gazdele devin mal insis
tente și în min. 43 ANDONE a 
reluat plasat, din apropiere,

„FURTUNA" DIN
A.S.A. TG. MUREȘ 3 (3)
CHIMIA RM. VILCEA 0

Stadion ,,23 August" ; teren foarte 
bun ; timp excelent ; spectatori — 
circa 8.000. Șuturi : 24—5 (pe poartă: 
11—2). Cornere : 11—3. Au marcat : 
BIRO I (min. 5), GALL (min. 14) șl 
FANICI (min. 30).

A.S.A. : Naște - Jenei, ISIPIR,
BOLONI, GALL - DULĂU, C. Ilie, 
BIRO I — Ciorcerl (min. 46 Both II), 
Fa nici, HAJNAL.

CHIMIA : Nedea (min. 36 ROȘCA) 
— Basna, Catargiu, Udrea, Cincă — 
Savu, Alexandru, lovan — Teleșpan, 
Stanca (min. 50 UDRICĂ), Gîngu.

A arbitrat foarte bine M. Salomir ; 
la linie : M. Mân (ambii din CluJ- 
Napoca) și M Abramiuc (Suceava).

Cartonașe galbene : HAJNAL.
Trofeul Petschovschi : 10 ; La spe

ranțe : 5-1 (1-0).

S.C. BACAU 3 (1)
F.C. CONSTANȚA 0

Stadion ,,23 August" ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori —
circa 10 000. Șuturi ! 23-7 (pe poar
tă : 12—2). Cornere : 12—1. Au mar
cat : MOVILA (min. 15 fi 46) fl 
ȘOȘU (min. 88).

S.C. BACAU : Mangeac — Andrieș, 
Lunca. CARPUCI, Penoff (min. 85 
Viscreanu) - C. SOLOMON, ȘOȘU. 
MOVILA — Șoiman, Antohi (min. 65 
I. Solomon), CHITARU.

F.C. CONSTANȚA : COSTAȘ - Pur- 
cărea, I. CONSTANTINESCU, Mata- 
che, Caramalău - Hagi, Gache, Ma
nea — Petcu (m'n. 75 Rusu), Penlu 
(min. 70 Buduru), Mănăilă.

A arbitrat bine R. Matei ; Fa li
nie : D. Petrescu și M. Niculescu 
(toți din București).

Cartonașe galbene : VANEA, MA- 
NAILA, HAGI, CARAMALĂU.

Trofeul Petschovschi : 9 ; La spe
ranțe : 3-0 (1-0).

SPORTUL STUDENȚESC 2 (1) 
STEAUA 1 (0}

Stadion Sportul studențesc ; teren 
foarte bun ; timp frumos ; spectatori 
circa 8.000. Au marcat : O. IONESCU 
(min. 5, din penalty), M. SANDU 
(min. 58), respectiv BARBU (min. 
85). Șuturi ; 14-16 (pe poartă 6-8). 
Cornere : 5—7.

SPORTUL STUDENȚESC : SPERIATU 
— M. MARIAN, Iorgulescu, Cazan 
(min. 33 PANA), Munteanu li — 
ȘERBANICA, O. IONESCU, Terheș - 
FI. Grigore, M. Sandu, Bucurescu.

STEAUA : Nițu — Anghel'inî, FI. Ma
rin, IOVAN, Fodor - STOICA, BA- 
LINT, Mureșan — D. Zamfir (min. 
57 BARBU), Cîmpeanu (min. 46 Ro
tea), Majaru.

A arbitrat satisfăcător I. Igna (Ti
mișoara) : la linie : P. Seceleanu fi 
Gh. Manta (ambii din București).

Cartonașe galbene : MUNTEANU H, 
O. IONESCU, STOICA, BUCURESCU.

Trofeul Petschovschi : 9 ; La spe
ranțe : 2-0 : (0-0).

După pauză, gazdele s-au do
vedit mai insistente în ofensivă 
și mai incisive, argumentând ast
fel avantajul de pe tabela de mar
caj. Dar după golul înscris In 
min. 58 de M. SANDU, In urma 
unor greșeli în lanț ale apără
torilor steliștl, studenții au ratat 
nepermis de ușor alte mari oca
zii (M. Marian — min. 69, Șer- 
bănică — min. 71 șl 78), care 
le-ar fi putut aduce o victorie 
lejeră. Finalul partidei a apar
ținut echipei din Ghencea (lip
sită sîmbătă de aportul unor ti
tulari — Iordache, Sameș, Șt. 
Popa), care însă n-a reușit decît 
să reducă din scor, In min. 85, 
prin BARBU.

Constantin FIRANESCU

CORVINUL HUNEDOARA 2 (2) 
C.S. TIRGOVIȘTE 1 (1)

Stadion Corvinu! ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 9 000. Șu
turi : 14—14 (pe poartă : 7-6). Cor
nere : 13-0. Au marcat : VRINCEANU 
(min. 31), ANDONE (min. 43), res
pectiv PETRE (min. 17).

CORVINUL : Ioniță - Rednic, Du- 
binciuc, ANDONE, Bogdan (min. 
74 Bucur) — Petcu (min. 89 Tîrnovea- 
nu), ONCU, KLEIN - Gabor, Dumi- 
trache, Vrlnceanu.

C.S. TIRGOVIȘTE t Voi nea - Nlcu- 
tescu, ENE, Dumitrescu, Pitaru — 
CONSTANTIN, Kallo (min. 78 Grea
ca), Economu, O. Popescu — PE
TRE, V. Radu (min. 52 Cojocaru).

A arbitrat foarte bine N. Ralnea 
(Bir Iad) ; Ia linie : V. Antohl (Iași) 
fl N. Dirvescu (Rm. Vîlcea).

Trofeul Petschovschi : 9 ; La spe
ranțe : 4—0 (1-0).

mingea centrată de Gabor, adu- 
cînd avantajul de partea Corvi- 
nului.

Repriza secundă debutează cu 
un voleu al lui Gabor, respins 
cu dificultate de Voinea, dar 
treptat meciul începe să curgă 
liniștit, jocul pozițional al gaz
delor fiind lipsit de periculozi
tate. O repriză egală, constatare 
Întărită și de raportul șuturilor, 
cele mai zdravene fiind ale lui 
Petre (min. 63) și Andone 
(min 81).

Adrian VASILESCU

PRIMA REPRIZĂ..?
A.S.A. Tg. Mureș a prins, 

slmbătă, o primă repriză ca în 
vremurile ei bune, cînd se batea 
pentru podium. Un asalt continuu, 
cu pase „englezești” șl pătrun
deri în forță, cu participarea o- 
fensivă a fundașilor, joc modern 
care avea să aducă, în numai 30 
de minute, trei goluri. Primifl 
ÎI marcase BIRO I (min. 5), după 
ce Hajnal inițiase atacul, iar Cior- 
ceri participase la un „un-doi” în
șelător. Apoi, în min. 14, o „ghiu
lea” a Iui GALL, de la 25 m, a 
„fulgerat” vinciul din stingă lui 
Nedea, pentru ca, in min. 30, ac
tivul Dulău să sprinteze, să cen
treze ideal, iar FANICI să înscrie 
cu capul. „Furtuna” tîrg-mu- 
reșană părea că ducă la scorul 
etapei, mai ales că adversarul 
temîndu-se, parcă, șl de umbra 
sa, nu cuteza nimic in ofensivă, 
iar în sistemul defensiv relevase 
Îngrijorătoare „goluri”. Numai că 
un nou gol n-a mai venit, chiar 
dacă gazdele au șarjat dezinvolt, 
iar la șutul lui Dulău, din min. 
26, Nedea a scăpat mingea și a 
reținut-o... pe linia porții, cum a 
decis tușierul M. Man.

Militarii vor domina și după 
pauză, însă fără „furia4 din pri
ma parte. Tabela de marcaj nu 
se mal schimbă, pentru că Roș
ea e mai inspirat în poarta vll- 
ceană și mai norocos (în min. 
51, Cincă respinge de pe linia 
porții. Iar în min. 63 bara se 
opune la șutul lui Fanici), dar 
și pentru că localnicii se joacă 
cu ocaziile (splendidă acțiunea 
ofensivă Ispir — BCloni, din min. 
54’). Convinși că BolGni șl ai săi 
și-au potolit setea de goluri, vîl- 
cenii ies în final la atac, Udrică 
se dovedește foarte a oii, însă nu 
obțin nici punctul de onoare, 
deoarece Oblemenco, ..tunarul*, 
se afla pe bancă. în calitate de 
nou antrenor al Chimiei, și nu 
în teren, ca om de gol!

Mircea M. IONESCU

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
v\\\\\A\\\Ă\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

SERIA I
GLORIA BISTRIȚA — GLORIA 

BUZĂU 4—1 (3—0). Autorii golu
rilor t Florea (min 7 și 51), I. 
Gheorghe (min. 31, din 11 m), 
Doru Nicolae (min. 35), respec
tiv Negoescu (min. 73).

DELTA TLiLCEA — CEAHLĂ
UL P. NEAMȚ 2—1 (1—0). Au
marcat : Steop (min. 3), Ingea 
(min. 78 din 11 m), respectiv Ca- 
tană (min. 89).

C.S. BOTOȘANI — C.S.M. BOR- 
ZEȘTI 2—0 (1—0). Au înscris : 
Ene (min. 10) șl Dudea (min. 
86).

VIITORUL GHEORGHENI — 
UNIREA DINAMO FOCȘANI 
8—1 (0—0). Au marcat : Savull
(min. 69), Tudose (min. 88 din 
11 m), respectiv Fulga (min. 50).

I.M.U. MEDGIDIA — C S.M. 
SF. GHEORGHE 2—0 (1—0). Au
torii golurilor : Constantin (min. 
31) și Catrina (min. 71).

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA — 
DUNĂREA CĂLĂRAȘI 6—0 (3—0). 
Au înscris : Trlfina (min. 5), 
Bulancea (min. 10, 80 șl 85) și 
Petrache (min. 23 și 69).

VIITORUL MECANICA VAS
LUI — PRAHOVA PLOIEȘTI 
5—0 (3—0). Au marcat : Marda- 
re (min. 6 șl 50), Amarandei 
(min. 26), Stan (min. 33) și Că- 
nănău (min. 76).

OȚELUL GALAȚI — DUNĂREA 
C.S.U. GALAȚI 1—3 (1—2). Au
torii golurilor : Pachlțeanu (min. 
45), respectiv Băjenaru (min. 4 
șl 42) și Stroe (min. 49).

C.S.M. SUCEAVA — MINERUL 
GURA HUMORULUI 2—0 (2—0).

SERIA
RAPID BUCUREȘTI — I.P. A- 

LUMINIU SLATINA 2—0 (0—0).
Au marcat : Damaschin (min. 70) 
și Ion Ion (min. 76 din 11 m).

UNIREA ALEXANDRIA — 
PANDURII TG. JIU 2—0 (2—0).
Au înscris-: Ucidău (min. 8) și 
Oprea (min. 38).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — CHIMICA TÎRNAVENI 
3—0 (3—0). Autorii golurilor :
Stoichiță (min. 29), M. Ionescu 
(min. 33) și I. Vasile (min. 35).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — MINERUL MO- 
TRU 3—0 (1—0). Au înscris :
Iatan (min. 45 din 11 m), Păun 
(min. 70) și Ghițulescu (min. 81 
— autogol).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — DINAMO VICTORIA 
BUCUREȘTI 0—2 (0—0). Au mar
cat : Glonț (min. 54) și Radu 
(min. 73).

ROVA ROȘIORI — METALUL 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost realizat de Cămui 
(min. 53).

PRECIZIA SACELE — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 0—4 (0—1).
Autorii golurilor : T. Zamfir 
(mim. 29, 60 și 78) și Lunceanu 
(min. 85).

CARPATI MtRȘA — ȘOIMII 
IPA SIBIU 2—1 (0—0). Au în
scris : M. Stelian (min. 49), T. 
Stoica (min. 86), respectiv S. 
Marcu (min. 51).

Meciul AUTOMATICA BUCU
REȘTI — LUCEAFĂRUL BUCU
REȘTI a fost amînat.

SERIA A III-a
AURUL BRAD — C.F.B. TIMI

ȘOARA 2—0 (1—0). Au Înscris : 
Petrișor (min. 31) șl Ștefănescu 
(min. 57).

ARMATURA ZALĂU — MINE
RUL CAVNIC 1—0 (1—0). Unicul 
gol a fost realizat de Dobrău 
(min. 30).

GLORIA REȘIȚA — IND. SIR- 
MEI C. TURZII 2—1 (1—0). Au 
marcat : VInătoru (min. 43 și 55), 
respectiv Țoporan (min. 64).

SOMEȘUL SATU MARE — ÎN
FRĂȚIREA ORADEA 2—0 (0—0).
Autorii golurilor : Balogh (min. 
46 șl 11 m) șl Pinter (min. 56).

U.T. ARAD — „U“ CLUJ-NA- 
POCA 0—2 (0—0).- Au marcat:
FL Pop (min. 61) șl Bucur 
(min. 79).

METALURGISTUL CUGIR — 
C.S.M. REȘIȚA 3—1 (2—0). Au 
Înscris : Vătafu (min. 2 șl 7), 
Țevi (min. 52), respectiv Uțiu 
(min. 85).

U.M. TIMIȘOARA — RAPID 
ARAD 2—0 (0—0). Autorul golu
rilor : Dumitru (min. 62 șl min. 
69 din 11 m).

F.C. BAIA MARE — OLIMPIA 
SATU MARE 1—1 (1—1). Au În
scris : Pinter (min. 17. autogol) 
pentru F.C., Moclran (min. 16) 
pentru Olimpia. Meciul s-a dis
putat slmbătă.

C.I.L. SIGHET — STRUNGUL 
ARAD 1—0 (1—0). A marcat : 
Caciureac (min. 20).

Meciul ÎNFRĂȚIREA ORADEA

1DMIMSIRATIA DI SIAT LOTO PR0N0SP0P1 INF0DML4/A
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 
12 SEPTEMBRIE 1982

I. Ascoli — Genoa X
II. Cagliari — Roma 2

III. Cesena — Pisa X
IV. Fiorentina — Catanzaro 1

V. Napoli — Udinese X
VI. Sampdoria — Juventus 1

VII. Torino — Avellino 1
VIII. Verona — Internazionale 2

IX. Oțelul Gl. — Dunărea Gl. 2
X. U.T.A. — ,,U“ Cluj-Napoca 2

XI. Atalanta — Pistoiese 1
XII. Lecce — Como 1

XIII. Varese — Bologna X
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

609.995 lei.

Au Înscris : Buliga (min 4) și 
Petrescu I (min. 18)

Relatări de la J. Toma, P. Corn- 
șa, S. Ungureanu. C. Malnași R. 
Avram, Gr. Rizu, M. Florea. T. 
Siriopol și I. Mîndrescu

lui este penalizată cu două puncte.

1.
2.

DUNĂREA Gl.
C.S.M Sv.

5 4 0 1 14- 5 8
9-3 85 4 0 1

3.- 4. Gloria Bistrița 5 3 0 2 11- 5 6
F.C.M, Progr. 5 3 0 2 12 6 6

5. I.M.U Medg. 5 3 0 2 10- 7 6
6. C.S.M Sf. Gh, 5 3 0 2 4-4 6
7. Delta Tulcea 5 3 0 2 8-9 6

8- 9 Gloria Buzău 5 2 1 2 12- 7 5
Viitorul Vs. 5 2 1 2 10- 5 5

10. Prahova PI. 5 2 1 2 6-10 5
11. C.S. Botoșani 5 2 0 3 4-3 4

12- 13. Ceah’ăul P.N. 5 2 0 3 7-10 4
Unirea D Focș. 5 2 0 3 3-6 4

14. Viitorul Gh. 5 2 0 3 5-10 4
15. Dunărea CI. 5 2 0 3 3-14 4
16. C.S.M. Boizești 5 1 1 3 2-6 3
17. Oțelul Ga'a ți 5 1 0 4 8-12 2
18. Minerul G.H. 5 2 0 3 4-10 2

N.R. Echipa Minerul Gura Humoru-

ETAPA VIITOARE (duminică 
19 septembrie) : Dunărea Călă
rași — I.M.U. Medgidia, Gloria 
Buzău — Delta TuJcea, Prahova 
Ploiești — Viitor H Gheorgheni, 
C.S.M. Borzești — C.S.M. Sf. 
Gheorghe, Dunărea C.S.U. Galați 
— Viitorul Mecanica Vaslui, 
Ceahlăul P. Neamț — Oțelul Ga
lați, Unirea Dinamo Focșani — 
F.C.M. Progresul Brăila, Minerul 
Gura Humorului — Gloria Bistri
ța, C.S. Botoșani — C.S.M. Su
ceava.

A ILa
Relatări de la O. Guțu M. Bi

zon, D. Daniel, D. Brănoiu, V. 
Manafu, T. Negulescu, V. Secă- 
reanu șl M. Verzescu.

1. RAPID Buc. 5 5 0 0 12- 1 10
2. Autobuzu* Buc. 5 4 0 1 10- 2 8
3. I.P. A'uminiu S. 5 3 1 1 7- 3 7
4. Minerul Motru 4 3 0 1 11- 5 6
5. Mec fină Steaua 4 2 11 9- 2 5

6- 7. Automatica Buc. 4 2 11 4- 3 5
Dinamo Viet. Buc. 5 2 12 6- 5 5

8. Chimica Tîrn. 5 2 0 3 6- 5 4
9-10. Gaz metan 4 2 0 2 5- 6 4

Pandurii Tg. Jiu 5 2 0 3 8- 9 4
11. Metalul Blc. 5 2 0 3 3- 5 4
12. C.S.M. D. Tr. S. 5 2 0 3 6- 8 4
13. Carpați Mîrșa 5 2 0 3 I 6- 9 4
14. Rova Roșiori 5 2 0 3 3-10 4
15. Unirea Alex. 4 10 3 3- 9 2
16. Precizia Săcele 5 10 4 2-15 2
17. Progi Vulcan 4 2 0 2 8- 9 0
18. Șoimii IPA Sibiu 3 0 0 3 3- 6 0

N.R. Echipe Progtesul Vulcon este 
penotizotă cu petru puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 
19 septembrie) : Gaz metan Me
diaș — Șoimii IPA Sibiu, Pre
cizia Săcele — Rova Roșiori, 
Progresul Vulcan București — 
Rapid București, Unirea Ale
xandria — Carpați Mîrșa Dina
mo Victoria București, — Meca
nică fină Steaua București, Lu
ceafărul București — C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin, Autobuzul 
București — Metalul București, 
Chimica Tîrnăveni — Minerul 
Motru, Pandurii Tg Jiu — I.P. 
Aluminiu Slatina, Automatica 
București stă.

— U.T. ARAD, amînat din etapa 
a 4-a, se va dispu'a joi, de la 
ora 17.

Relatări de la Al. Jurcă. I- 
Domuță, P. Fucs. Z. Kovacs, N. 
Străjan, M. Vîlceanu, St. Mar-
ton, A. Crișan și S. Pralea.

1. „U" CLUJ-N. 5 3 11 7- 1 7
2. Aurul Brad 5 2 2 1 8- 4 6
3. Met. Cugir 5 3 0 2 9- 9 6
4. Someșui S.M. 5 3 0 2 8- 9 6
5. Gloria Reșița 5 3 0 2 5- 8 6
6. Armăt. Zalău 5 3 0 2 9-14 6
7. Olimpia S.M. 5 2 1 2 9- 5 5
8. Ind. S. C.T. 5 2 1 2 7- 4 5

9-11. F.C. B. Mare 5 2 1 2 5- 8 5
C.I.L. Sighet 5 2 1 2 4- 7 5
U.M Tim. 5 2 1 2 5- 8 5

12-13. U.T. Arad 4 2 0 2 8- 4 4
Min. Cavnic 5 2 0 3 10- 6 4

14. C.S.M. Reșița 5 1 2 2 10- 7 4
15. Strungul Arad 5 1 2 2 5- 6 4
16 Rapid Arad 5 1 2 2 4- 6 4
17. C.F.R. Tim. 5 1 2 2 3- 5 4
18. Infrăț. Oradea 4 1 0 3 2- 7 2

ETAPA VIITOARE (duminică 
19 septembrie) : „U“ Cluj-Napo- 
ca — înfrățirea Oradea, U.M. Ti
mișoara — C.F.R. Timișoara, Mi
nerul Cavnic — C.I.L. Sighet, 
Armătura Zalău — Metalurgistul 
Cugir, Olimpia Satu Mare — So
meșul Satu Mare. Rapid Arad — 
UT. Arad, C.S.M Reșița — Glo
ria Reșița, Strungul Arad — F.C, 
Bala Mare, Aurul Brad — Ind. 
sirmei C. Turzli.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „LOTO 
2“ DIN 12 SEPTEMBRIE 
1982

EXTRAGEREA I
9 72 30

: 8

EXTRAGEREA a Il-a:
73 56 58 46

EXTRAGEREA a III-a:
21 69 48 13.

FOND TOTAL DE
CIȘTIGURI : 555 000 lei, 
din care 3.951 lei? report 
la categoria -1.



S-au încheiat C.E. de atletism Campionatele balcanice de călărie

MARICICA PUICĂ PE LOCUL 4 IN CURSA DE 1500 m
ATENA, 12 (prin telefon). Fru

moasa „săptămină a atletismu
lui' s-a încheiat. Cea de-a 13-a 
ediție a campionatelor europene 
devine pagină de cronică., amin
tirea unui concurs de cel mai 
ridicat nivel șl desfășurat intr-o 
ambianță fermecătoare, unică. 
Amintire frumoasă și prestigioa
sa rămine șl pentru atletismul 
romanesc, care și-a făcut — prin 
fruntașii pe care l-a trimis să-l 
reprezinte la Atena — datoria. 
O medalie de aur. cucerită de 
VALl IONESCU la săritura in 
lungime, și două de argint. ANi- 
ȘOARA CUȘMIR (lungime) șl 
MARICICA PUICA (3 000 m) re
prezintă un bilanț care egalează 
cea mal bună prestație a atle
tismului nostru tn istoria com
petiției (Belgrad 1962) în ceea ce 
privește medaliile, depășind-o în 
privința numărului de puncte 
(24). Atletismul nost.u promovea
ză un examen foarte greu, de 
care ne-am temut, să recunoaș
tem — iată principala concluzie 
pe care o putem formula acum.

Simbătă, în ultima zi a între
cerilor de pe stadion, acest bi
lanț putea ti ,,rotunjit” cu încă 
o medalie, Maricica Puică cla- 
slndu-se a patra la 1 500 m, foar
te aproape de podium. Așa cum 
era de așteptat, sovieticele Dvlr
na, Zaițeva, Sorokina au impus 
trena cursei. Maricica n-a mai 
stat în Imediata lor apropiere, 
ca la 3 000 m, el la cîțlva me
tri în spate, și acest lucru a fă
cut-o vulnerabilă în final. A- 
vem senzația că dacă ar fl fost 
mal activă în prima parte a 
cursei Maricica ar fl întrecut-o 
pe Dorio, pentru medalia de 
bronz, șl, poate, chiar pe Zai
țeva, pentru „argint”, Dvlrna rl- 
dicîndu-se, ca și Ulmasova la 
3 000 m, deasupra plutonului. 
Doina Melinte a încercat marea 
cu degetul, dar știam că aceasta 
nu este „cursa ei”. In încercarea 
de a fi de folos Maricicăi, sau 
doar de a-și apăra șansa, atîta 
cită era, Doina a tăcut eforturi 
mari la început, dar a cedat șl 
a sosit a 9-a.

Discobolii Ion Zamfirache (61,66 
m loc 7) șl Iosif Nagy (60,56 m 
Fio 8) au reușit frumoasa perfor
manță de a se situa printre fi- 
naliștii unui concurs „vămult” 
de ploaie.

La ștafeta de 4X400 m femei, 
unde echipa R.D. Germane, cu o 
Marita Koch uimitoare — 44,97

în ultimul schimb I 1 —, a stabi
lit un nou record mondial, cvar
tetul nostru a ocupat locul șase, 
exact cel pe care 1-1 acorda va
loarea individuală a component 
telor. Timpii „schimburilor” — 
Ibola Korodl 52,1 Cristina Co- 
jocaru 52,5, Elena Tărîță 51,5, 
Daniela Matei 53,1 — ne arată, 
privind clasamentul, că fetele 
noastre nu se puteau clasa mal 
bine nici dacă Matei ar fl aler
gat ca Kratochvîlova...

REZULTATE. MASCULIN: 1500 
m : i. Steve Cram (Marea Bri
tanic) 3:36,49, 2. Nikolai Kirov
(URSS) 3:36,99, 3. Jose Abascal 
(Spania) 3:37,04, 4. Robert Nemeth 
(Austria) 3:37,04, 5. Vitali Tls- 
cenko (URSS) 3:36,15, 6. Uwe 
Becker (RFG) 3:38,17; 5 000 m: 
1. Thomas Wessinghage (RFG) 
13:28,90, 2. Werner Schildauer
(RDG) 13:30,03, 3. David Moor
croft (Marea Brltanle) 13:30,42, 
4. Evghenl Ignatov (Bulgaria) 
13:30,95 . 5.* Dietmar Millonig (Aus
tria) 13:31,03, 6. Valeri Abramov 
(URSS) 13:31,26; 110 mg : 1. Tho
mas Munkelt (RDG) 13,41, 2. An
drei Prokofiev (URSS) 13,46, 3.
Arto Bryggare (Finlanda) 13,60, 
4. Wilbert Greaves (Marea Brlta- 
nie) 13,67, 5. Aleksandr Pucikov 
(URSS) 13,79, 6. Romuald Gle-
giel (Polonia) 13.82 ; 4X100 m :
l. U.R.S.S. (Serghel Sokolov,
Aleksandr Akslnin, Andrei Pro
kofiev, Nikolai Sidorov) 38,60, 2. 
R.D. Germană (Klibeck, Prenzler, 
Munkelt, Emmelmann) 38,71, 3. 
R F. Germania (Zirkelbach, Haas, 
Klein, Skamrahl) 38,71, 4. Italia 
38,96, 5. Polonia 39,00, 6. Ungaria 
39,01 ; 4X400 m : L RJF. Germa
nia (Erwin Skamrahl, Harald 
Schmidt, Thomas Giessing, Hart
mut Weber) 3:00,51, 2. Marea
Britanle (Jenkins, Cook, Bennett, 
Brown) 3:00,68, 3. URSS (Troș- 
cllo, Roșcin, Konovalov, Markin) 
3:00,80, 4. Polonia 3:02,77, 5. Ce
hoslovacia 3:02,82, 6 Italia 3:03,21; 
înălțime : 1. Dietmar MOgenburg 
(RFG) 2,30 m, 2. Janusz Trzepl- 
zur (Polonia) 2,27, 3. Gerd Na
gel (RFG) 3,24 m, 4. AndrS 
Schneider (RFG) 2,24 m, 5. Va
leri Sereda (URSS) 2,21 m, 6. 
Vladimir Granenkov (URSS) 2,20 
m ; disc : 1. Imrich Sugar (Ce
hoslovacia) 66,64 m, 2. Igor Du- 
glnet(URSS) 65,50 m, 3. Wolf
gang Warnemiinde (RDG) 64,20
m, 4. Armin Leimme (RDG) 63,04 
m, 5. Gheorghi Kolnoocenko

(URSS) 62,82 m, 6. Gejza Valent 
(Cehoslovacia) 61,98 m, 
Zamfirache (România)
8. Iosif Nagy (România) 
maraton : "
(Olanda) 
Parmentler
Llsmont 2hl6:05,05.

1. Gerhard
2hl5:15,03, 2. 

21115:51,76,

7. Ion
61,66 m
60,56 m;
Nljboer
Armand 

3. Karel

1.
3.
3.

FEMININ : 1 500 m:
Dvlrna (URSS) 3:57,80, 
Zaițeva (URSS) 3:58,82, 
la Dorio (Italia) 3:59,02, 
ridea Puică (România)
5. Ulrike Bruns (RDG)
6. Tamara Sorokina

FINALĂ CONNORS - LENDL
NEW YORK, 12 (Agerpres). — 

Finala probei de simplu femei 
din cadrul campionatelor inter
naționale de tenis ale S.U.A., 
desfășurate la Flushing Meadow, 
a fost cîștigată de Chris Evert- 
Lloyd, (S.U.A.), învingătoare cu 
6—3, 6—1, după 65 de minute de 
loc, în fața Hanel Mandlikova 
(Cehoslovacia). învlngătoarea cu
cerește astfel pentru a șasea 
oară titlul la acest prestigios 
turneu, după victoriile din 1976, 
1976, 1977, 1978 șl 1980. In semi
finală, ea întrecuse cu 6—1, 6—2 
pe Andrea Jaeger.

La simplu bărbați, finala șl-o 
vor disputa americanul Jimmy 
Connors și cehoslovacul Ivan 
Lendl. în semifinale. Lendl a

LĂ FLUSHING MEADOW
reușit să-1 întreacă în trei se
turi, cu 6—4, 6—4, 7—6 pe princi
palul favorit, John McEnroe, dș- 
tlgător al ultimelor trei ediții, 
neînvins pe arena americană din 
anul 1979. La rindul său, Jimmy 
Connors, campion anul acesta la 
Wimbledon, a cîștigat în fața 
argentinianului Guillermo Vilaa, 
cu 6—1. 3—8, 6—2. 6—3, califi-
dndu-se pentru a șasea oară tn- 
tr-e finală a open-ului S.U.A.

Rezultate înregistrate tn alte 
finale: juniori: Cash (Australia) 
— Forget (Franța) 6—3, 6—3 ; 
junioare : Beth Herr (S.U.A.) — 
Gretchen Rush (S.U.A.) 6—3,
6—1 ; veterani : Jaimă Filial
(Chile) — Colin Dibley. (Austra
lia) 5—7, 6—3, 6—L

ECHIPA DE SENIORI A CUCERIT TITLUL
# Ruxandra Băduleseu pe locul secund • Dumitru Velea □ cîș

tigat „Cupa ziarului Sportul"

C M. DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

geles. Toate acestea pentru pres
tigiul luptelor greco-romane dLn 
țara noastră, pentru gloria spor
tivă a României socialiste.

Și acum cronica ultimelor două 
xile ale mondialelor. Firește, ne 
vom referi mai întîi la Ștefan 
Kusu (cat. 74 kg)z tn meciul de
cisiv pentru primul loc in serie, 
deci pentru calificarea în finală. 
Șt. Rusu l-a întîlnit pe suedezul 
Rodek Tallrot. Cum fusese sfătuit 
de antrenori înaintea acestei par
tide, Rusu a intrat decis la atac 
Imediat după gong, impunînd un 
ritm sufocant, căruia adversarul 
i-a făcut față numai pînă în min. 
5,27. cînd acesta a fost descalifi
cat. Așadar, Ștefan Rusu pe pri
mul loc. A urmat finala de aur. 
Cu intenția de a oferi miilor de 
spectatori aflați în tribune ® în
trecere sportivă de cea mai bună 
calitate, dar și cu speranța unei 
noi victorii a sportivului din țara 
gazdă, organizatorii au programat 
finala de la această categorie, 
dintre Ștefan Rusu șl Andrzej 
Supron (Polonia), la sfîrșitul ul
timei reuniuni. Am așteptat și 
noi cu multe emoții, dar și cu o 
mare încredere, evoluția lui Rusu 
în această întîlnire pentru meda
lia de aur, singura care lipsea 
pînă atunci din frumosul bilanț 
realizat de sportivii noștri. Par
tida a debutat surprinzător, Rusu 
fiind condus cu 2—1 la un atac 
inițiat de luptătorul român, dar 
contrat de cel polonez. Tribunele 
„explodează" încurajîndu-1 frene
tic pe Supron (din echipa G.K.S. 
Katowice), mai vechi partener de 
întrecere al campionului român. 
Replica lui Rusu este pe cît de 
promptă, pe atît de viguroasă : 
cu un nou atac, el întoarce re
zultatul în favoarea sa (3—2), 
după care se detașează treptat- 
treptat (4—2, 6—2, 8—2). Rusu face 
un meci senzațional, dovedind ® 
superioritate netă. Supron este, 
cum se spune, ,,în corzi". Repriza 
întîi se încheie deci cu categori
cul scor de 8—2 pentru Rusu. La

GRECO-ROMANE
începutul celui de al doilea rund 
Fănică al nostru mal obține un 
punot : 9—2 și Supron este foarte- 
aproape de descalificare. Șl me
dul, această finală de aur pentru 
Ștefan Rusu, pentru delegația 
noastră, se încheie în min. 4,32!

Peste cîteva minute drapelul de 
stat al României se înalță pe cel 
mal înalt catarg în acordurile 
Imnului atît de scump nouă tu
turor, al imnului pe care fiecare 
sportiv, întreaga delegație a țării 
noastre a dorit atît de mult 
să-l poată asculta aid, la Kato
wice, în această sală care a găz
duit întrecerile celor mai buni 
luptători din întreaga lume.

Nicolae Zamfir (57 kg) și-a a- 
slgurat și el locul tn finală după 
victoriile înainte de limită (min. 
5,26) obținute în fața suedezului 
Reni Lumbek șl a turcului Fer- 
hat Korada (min. 4,16). Debutant 
la o asemenea competiție de am
ploare, Zamfir a fost nevoit să 
se mulțumească cu medalia de 
argint deoarece el a pierdut la 
limită (1—2) finala cu polonezul 
Plotr Mlhallk. Să recunoaștem to
tuși că, pentru debut medalia de 
argint este o promițătoare per
formanță.

Ton Draica (82 kg) a concurat 
pentru a intra în finală cu luptă
torul • suedez Linden von Berg. 
Fără să riște nimic, cu procedee 
tehnice bine pregătite și folosite 
la timpul oportun. Draica a ds- 
tigat la puncte : 4—i. In finala 
cu Temur Abhazava (U.R.S.S.), 
sportivul nostru, aflat „în par
ter”, surprins cu două centuri la
terale, a fost condus cu 4—0. A- 
pol Draica a reușit un supleu. 
2—4, rezultat cu care s-a încheiat 
•meciul. Vasile Andrei (169 kg) 
s-a calificat în finală învingîn- 
du-1 prin descalificare (min. 5,56) 
pe bulgarul Andrei Dimitrov. A 
urmat finala cu Roman Wro- 
clawski (Polonia). Semigreul 
nostru a fost declarat însă Învins 
în urma unei împingeri a polo
nezului în afara spațiului de 
luptă cotata cu un punct tehnic I 
Decizia a fost contestată de dele-

Olga 
Zamira 
Gabrle- 
4. Ma- 
3:59,îl, 
4:00,78, 

......    (URSS)
4:01,22, 7. Vesela Iaținska (Bul
garia) 4:06,08, 8. Elly van Hulst 
(Olanda) 4:07,76, 9. Doina Melln- 
te (România) 4:08,49, 10. Aurora 
Cunha (Portugalia) 4:12,51, 11. 
Birgit Friedmann (RFG) 4:14,66; 
4X100 m : 1. R.D. Germană (Ge- 
sine Walther, Baerbel Woeckel, 
Sabine Rieger, Marlles G8hr) 
42,19, 2. Marea Britanic (Wendy 
Hoyte, Kathy Smallwood. Bever
ly Callender, Saudva Thomas) 
42,66, 3. Franța (Laurence Bily, 
Marie-Christine Cazier, Rose- 
Almee Bacoul, Lllianne Gaschet) 
42,69, 4. Bulgaria 43,10, 5. URSS 
43,3», 6. Italia 43,99 ; 4X409 m : 
L R.D. Germană (Kirsten Sie- 
mon, Sabine Busch, Dagmar 
RUbsam, Marita Koch) 3:14,05 — 
record mondial (v.r, 3:19,23, R.D. 
Germană, 1976), 2. Cehoslovacia
(Tylova, Matejkovcova, Kooem- 
bova, Kratochviilova) 3:22,17, 3. 
URSS (Korban, Olhovlnikova, 
Mlneeva, Baskakova) 3:22,79, 4. 
R.F. Germania 3:25,71, S. Marea 
Britanle 3:25,82, 6. România (Iboia 
Korodl, Cristina Cojocaru, Elena 
Tărtță, Daniela Matei) 3:29,26, 7. 
Polonia 3:29,32, 8. Suedia 3:35,83; 
maraton : 1. Rosa Mata (Portu
galia) 22136:03,94, 2. Laura Fogll 
(Italia) 2h36:28,14, 3. Ingrid Kris
tiansen (Norvegia) 24136:38,49.

SIBIU, 12 (prin telefon) 
baza hipică, în prezența 
numeroase asistențe, a 
tanților federației, au 
și* întrecerile celei de 
ediții a campionatelor 
de călărie la care au 
zenți sportivi șl sportive 
Bulgaria, Grecia, 
Turcia și România.

Ultimele două zile au 
mat întrecerile fetdor 
proba Individuală și pe 
și disputele juniorilor șl senio
rilor la echipe. Dominlnd cate
goric, reprezentativa de seniori 
a țării noastre, formată din 
Dumitru Velea — cu Fudul. Ion 
Popa, cu Sonor, Florin Stoica 
cu Ficus șl Mircea Neagu cu E- 
cou, condusă de antrenorul Du
mitru Hering, a ebțlnut o cate
gorică victorie, aflîndu-se în 
permanență în frunte. O per
formanță pentru care d merită 
toate felicitările.

In disputa Cetelor notăm com
portarea bună a sportivei noas
tre Ruxandra Băduleseu cu Par-

Pe 
unei 

reprezen- 
luat sfir- 
a xm-a 
balcanice 
fost pre- 

dln 
Iugoslavia,

progra- 
pentru 
echipe

CA1ACIȘTII Șl CANOIȘTII
DE LA STEAUA IN ITALIA

Romeo VILARA

Pe canalul nautic din Roma »-a 
disputa* meciul internațional de 
caliac-canoe dintre selecționata 
Armatei italiene și a dubulul 
sportiv Steaua din București. 
Sportivii români au repurtat vic
toria cu scorul de 7—3. Din rîn- 
dul învingătorilor s-au remarcat 
Ion Btrtădeanu (caiac 500 m), 
N. Eșeanu, V. Ignat (caiac du
blu 500 m) șl N. Mlhăilescu (ca
noe simplu MX» m).

La lași, meci internațional de rugby

SELECȚIONATA MOLDOVEI - MUNSTER 12-18
IAȘI, 12 (prin telefon). Fru

moasă după-amlază pentru 
rugbyul ieșean, care anul a- 
cesta împlinește 30 de ani de 
existență. Intr-adevăr, Selecțio
nata Moldovei a lăsat o bună 
Impresie în partida susținută cu 
faimoasa reprezentativă a 
vinciel irlandeze 
asta In ciuda 
gistrate: 12—18 
moldovenilor i-a 
landezl, 
destule i 
marcablld 
a gazdelor, 
stabilirea 
a fost 
perioară _ . _ _____ ______
care a surîs oaspeților. M. 'Miti
tel u — foarte activ altfel — a 
ratat In final, de puțin, în cinci 
rinduri din lovituri de pedeapsă 
sau drop. In schimb, Ward a 
transforma* aproape tot (o sin
gură nereușită), contribuind ho- 
tărltor — prin cele 14 puncte 
realizate : l.p. în mln. 1, 46, 51, 71 
șl o transformare a eseului din

pro-
Munster, șl 

înfrlngerii înre- 
(9—9) Dăruirea 
surprins pe !r- 

tn 
re- 

teren 
în

aceștia 
situații 

circulații 
Decisivă 

rezultatului final — 
însă experiența su- 
dar și o anume șansă

greșind 
datorită 

în

mln. 24 al Iul Aherne — la de
butul cu succes al lui Munster 
în turneul din România.

Rugbyștll moldoveni au înscris 
șl el un eseu spectaculos în 
mln. U prin Traian Cioricl, a 
transformat Mltitelu, caro a mal 
Izbutit alte două l.p. — min. 16 
și 43.

Peste 4 000 de spectatori au 
asistat la • partidă plăcută, 
sportivă, arbitrată foarte bine 
de Drago» Grlgorescu.

SELECȚIONATA MOLDOVEI: 
Bălan — Bălteanu, David, Năs- 
tase, Vaslllu — M. Mitltelu, Do- 
roftel — Nemesniciuc, Demlan, 
N1st or — Ștefiue, Cioricl — 
Ungurean u (min. 41 Tunaru). 
Ebu (min. 57 Vaslulanu), ~ 
Căinării.

SELECȚIONATA MUNSTER: 
Fitzgerald — Kiernan, Rolls, 
Moroney, Aherne — Ward, 
Murphy — Collins, O’Leary, Can- 
tlllon — Leniham, Keane — 
Ryan, Derham, Walsh.

D.

Geo RAEJCH1

don, care a 
în ierarhia 
du-se acum 
probă. O mențiune șl ______
Monica Zoller cu Artist, care la 
debutul ei internațional a avu* 
o frumoasă comportare. Din pă
cate, la echipe, nici fetele nid 
juniorii noștri n-au mai repeta* 
evoluțiile anterioare, situindu-sa 
destul de modest.

CLASAMENTE FINALE : echi
pe seniori : 1. România 17 3/4 p, 
2. Grecia 28 p, 3. Turcia 461/2 p, 
4. Bulgaria 671/4 p, 
via 77 p ;

mai urcat o treaptă 
balcanică, sltuln- 

pe locui secund în 
pentru

1.

5. Iugosla- 
L Bulgaria 

lugo- 
49 p, 5. 
Bulgaria 

Turcia 
5. Iugo- 

l fete : 
cu

Bă-
Ga- 

cu 
Zol-

juniori
24 p, 2,' Grecia 28 p, 3. 
slavla 36 p, 4. România 
Turcia 60 p ; fete : 1. 1 
4 p, 2. Grecia 16 p, 3.
24 p, 4. România 28 p, 
slavla 31 p ; Individual 
L Rașca Jurlcl (Iugoslavia) 
Parade 36 p, 2. Ruxandra 
dulescu cu Pardon 33 p, 3. 
lina Giorgleva (Bulgaria) 
Prevrat 28 p, ...6. Monica 
Ier cu Artist 23 p.

Cupa acordată de ziarul ..Spor
tul” celui mal tehnic călăreț a 
revenit sportivului nostru Du
mitrii Velea.

Emanuel FANTANEANU

„INTERZONALUL"

PUPA PATRU RUNDE
MOSCOVA, 12 (Agerpres); — 

Ia runda a 4-a a turneului in
terzonal de șah de la Moscova, 
Tal l-a învins pe Van der W’el. 
Murey a cîștigat la Bellavskl. 
Garcia la Șax, Iar Christiansen a 
obținut victoria tn partida cu 
Quinteros. Remiza a fost consem
nată în partidele Gheller — Kas
parov șl Vellmirovlcl — Ander
sson. Partida Gheorghiu — Ro
drigue: a fost amînată.

In clasament conduc fostul 
campion mondial Mihail Tal 
(U.R.S.S.) șl marele maestru 
Guillermo Garda (Cuba) — cu 
dte 3,5 puncte, urmați de Kaspa
rov (U.R.S.S.) — 3 puncte. Ma
rele maestru român Florin 
Gheorghiu a acumulat 1 punct, 
avlnd o partidă amtnată. *

C.E. DE BOX
(Urmare din pag. 1)

a fost dedarat învingător prin 
abandon (rănire) șl a Intrat In 
posesia medaliei de aur.

Finala mijlociilor mid dintre 
Boia* Sararov (U.R.S.S.) șl Doru 
Marlcescu a fost de slabă cali
tate, ambii puglliștl cam ițind ne
numărate iregularități (fiecare a 
primit cite două avertismente). 
A cîștigat la puncte sportivul so
vietic, Iul Marlcescu revenindu-1 
medalia de argint. Pentru ceea 
ce au realizat la această ediție a 
întrecerilor sincere felicitări ce-

gația noastră, dar rezultatul a 
rămas neschimbat. în fine, Ște
fan Negrișan (68 kg) a pierdut 
la puncte partida pentru locul I 
in serie la sovieticul Ghenadl Er
milov, după care a cîștigat, tot 
la puncte, medul pentru medalia 
de bronz cu Vlado Lisiak (Iugo
slavia). Ilie Matei (90 kg) a ocu
pat locul 2 în serie, Intrecîndu-1 
la puncte pe Toni Hannula (Fin
landa) și prin descalificare pe 
Jidrik Durcak (Cehoslovacia), 
plerzînd apoi la puncte meciul 
cu Atanas Koncev (Bulgaria). 
Pentru locurile 3—l, el a luptat 
cu Igor Kanighln (U.R.S.S.), de 
care a fost întrecut prin desca
lificare.

Clasamentele pe categorii : 48
kg : 1, Temur Kazarașvlli
(U.R.S.S.), campion mondial, 2. 
3. Bora (Turcia), 3. B. Țenov 
(Bulgaria) ; 52 kg : 1. Benur Pa- 
șaian (UJi.S.S.), campion mon
dial, 2. L. Tekov (Bulgaria), 3. 
Teo Dae-Bang (Coreea de Sud) 
...5. Ștefan Marian (România) ; 
57 kg I 1. Plotr Mihalik (Polonia), 
campion mondial, 2. Nicolae 
Zamfir (România), 3. A. Fomin 
(U.R.S.S.) ; 62 kg : 1. Riszard 
Szvtcrad (Polonia), campion mon
dial, 2. R. Nasibulov (U.R.S.S), 
3. P. Kirov (Bulgaria); 68 kg : 
1. Ghenadl Ermilov (U.R.S.S.), 
campion mondial, 2. I. Peter 
(Ungaria), 3. ștefan Negrișan 
(România) ; 74 kg : 1. Ștefan 
Rusu (România), campion mon
dial, 2. A. Supron (Polonia). 3. 
K. Kasap (Iugoslavia) ; 82 kg :
1. Temut Abhazava (U.R.S.S.), 
campion mondial, 2. Ion Draica 
(România), 3. J. Dolgowicz (Po
lonia) ; 90 kg : 1. Frank Ander
sson (Suedia), campion mondial,
2. A. Koncev (Bulgaria). 3. I. 
Kanighln (U.R.S.S.), 4. Iile Matei 
(România) ; 100 kg : 1. Roman 
Wroclawski (Polonia), campion 
mondial, 2. Vasile Andrei (Româ
nia), 3. A. Dimitrov (Bulgaria) ; 
+100 kg : 1. Nikola Dinev (Bul
garia), campion mondial, 2. R. 
Memlsevici (Iugoslavia), 3. R. 
Mesa (Cuba).

Clasamentul pe națiuni : 1. 
UR.S.S. 46 p, 2. Polonia 31 p,
3. România 30 p.

ȘTEFAN NEGRIȘAN

lor doi sportivi șl antrenorului 
lor Teodor Nlculescu. CELELAL
TE REZULTATE : muscă : I, Fl- 
litoev (Bulgaria) b.p. I. Vilisciuc 
(U.R.S.S.) ; cocoș : M. Stecca (I- 
talla) b.p. O. Kulaghin (U.R.S.S.); 
pană ; B. Blagoev (Bulgaria) 
b.k.o. 2 D. Kenny (Anglia) ; 
semiușoară: E. Sakirov (U.R.S.S.) 
b.p. M. Marinov (Bulgaria) ; u- 
șoară : S. Mehnert (R.D.G.) b.n. 
E. Margiani (U.R.S.S.) ; semimij- 
locie : T. Schmitz (R.D.G.) b.p. 
L. Bruno (Italia) ; mijlocie : E. 
Christie (Anglia) b.p. M. Crucianl 
(Italia) ; semigrea : I. Vaulln 
(U.R.S.S.) b.p. K. Stoiancv (Bul
garia) ; grea : Al. Popov
(U.R.S.S.) b.p. D. Kirilov (Bulga
ria) ; supergrea : V. Aldoșln 
(U.R.S.S.) b.p. S. Karberg 
(R.D.G.).

F id
CEHOSLOVACIA. în etapa a 

4-a, Dukla Praga, adversara de 
miercuri a lui Dinamo București 
in „Cupa campionilor europeni” 
a făcut joc egal (1—1), acasă, 
cu Inter Bratislava șl o- 
cupă locul 10 cu 4 p. TJ. Vit- 
kovice — R.H. Cheb 2—1, Tatran 
Preșov — Banik Ostrava 2—2, 
ZVL Zlllna — Lokomotive Kosice 
2—2, Spartak Trnava — Plastika 
Nltra 0—1, Zbrojovka Brno — 
Sigma Olomouc 2—0, Slovan Bra
tislava — Sparta Praga 0—1. Con
duc Vitkovlce și Bohemians cu 
dte 7 p.

AUSTRIA. Grazer A.K., ad
versara Corvinului Hunedoara în 
Cupa U.E.F.A., a pierdut acasă 
în etapa a 4-e cu 2—4 In fața 
lui Klagenfurt șl ocupă locul 11 
cu 3 p. Lask — Voest 4—0, U- 
nion Weîs — Eisenstad 0—0, Sim
mering — Salzburg 1—0, Neusiedl
— Sturm 0—4, Innsbruck — Ad
mira Wacker 0—0, Rapid Vlena
— Wlenner Sport Club 5—1, 
Vienna — Austria Vlena 1—3. 
Rapid Vlena șl Austria Vlena au 
rite 7 p.

SPANIA. In etapa a 2-a, Real

Madrid, deținătoarea cupel care 
va juca miercuri la Bala Mare, 
a întrecut cu 1—0 pe teren pro
priu pe Sevilla. Barcelona — 
Valladolid 3—0, Betis — Atletic» 
Madrid 1—3, Sporting Gijon — 
Real Sociedad 0—0. Athletic Bil
bao — Valencia 2—1.

ITALIA. In prima etapă, Fio
rentina, adversara Universității 
Craiova în Cupa U.E.F.A., a în
trecut, acasă, pe Catanzaro, cu 
4—0. Celelalte rezultate : Ascoll
— Genoa 0—0, Cagliari — Roma 
1—3, Cesena — Pisa 0—0, Napoli
— Udlnese 0—0, Sampdoria — 
Juventus 1—0, Torino — Avel- 
llno 4—1, Verona — Inter 1—2.

R.F. GERMANIA, Etapa a 5-a: 
Werder Bremen — Hertha 3—1. 
Fortuna Dusseldorf — Stuttgart 
1—1, Eintracht Frankfurt pe Main
— Bochum 0—1, Braunschweig — 
Borussia Dortmund 0—0, Biele
feld — Bayern 2—4, Nurnberg — 
FC Koln 2—1, Schalke 04 — Kai
serslautern 0—0, Bayer Leverku
sen — SV Hamburg 0—1, Karls
ruhe — Menehengladbach 2—0. 
SV Hamburg ș! Bayern au cite 
» P
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